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Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP  

(jednoetapowe) 

(31 stycznia 2017 r.) 

 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium 
Sposób 

oceny 
Wymagane minimum 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Wnioskodawca  prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.   TAK/NIE TAK 

2.  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW. TAK/NIE TAK 

3.  Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT 

1.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. TAK/NIE TAK 

2.  
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

działania 1.2 POPW. 
TAK/NIE TAK 

3.  Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.2 POPW. TAK/NIE TAK 

4.  
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 1.2 

POPW. 
TAK/NIE TAK 
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5.  Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. TAK/NIE TAK 

6.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE 

1.  
Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 

miesięcy. 
TAK/NIE TAK 

2.  
Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym 

roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia. 
TAK/NIE TAK 

3.  
Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości 

wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych. 
TAK/NIE TAK 

4.  Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie. TAK/NIE TAK 

5.  
Projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków 

publicznych. 
TAK/NIE TAK 

KRYTERIA MERYTORYCZNE  

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane minimum 

1.  
Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem 

sprzedaży zagranicznej - posiada potencjał do internacjonalizacji. 
0-1 1 

2.  Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. 0-1 1 

3.  Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 0-1 1 
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4.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione. 0-1 1 

5.  Przedmiotem projektu jest Produkt Polski Wschodniej. 0-2 0 

6.  Efektywność kosztowa projektu - prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu. 0-1 1 

7.  Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu. 0-1 1 

8.  
Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym Wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy 

przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. 
0-4 0 

9.  
Działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych 

specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 
0-3 0 

10.  Realizacja projektu przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. 0-1 0 

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE 

Nazwa kryterium Sposób oceny 

Wskaźnik przedsiębiorczości w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu. Wskaźnik przedsiębiorczości 
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KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Sposób 

oceny 

Wymagane 

minimum 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Wnioskodawca  prowadzi 

działalność gospodarczą na 

terytorium makroregionu 

Polski Wschodniej.    

Wnioskodawca deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub 

warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.  

W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co 

najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. 

W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden 

adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. 

We wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej 

pod wskazanym adresem znajdującym się na terytorium Polski Wschodniej, w tym określono liczbę 

pracowników zatrudnionych na terytorium Polski Wschodniej. 

TAK/NIE TAK 

2.  Wnioskodawca nie podlega 

wykluczeniu z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach 

działania 1.2 POPW. 

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w: 

- art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;  

- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości; 

TAK/NIE TAK 
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- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

oraz 

- Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

- na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego integralną 

częścią wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IP  dokona 

weryfikacji spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w 

Regulaminie Konkursu. Dodatkowo IP wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony 

(rekomendowany do dofinansowania Wnioskodawca) nie widnieje w Rejestrze podmiotów 

wykluczonych. Wniosek może podlegać odrzuceniu również przed jego wyłonieniem do 

dofinansowania, w przypadku wcześniejszego powzięcia informacji o niezgodności z prawdą 

oświadczenia Wnioskodawcy w zakresie oceny kryterium. 

3.  Wnioskodawca jest mikro, 

małym lub średnim 

przedsiębiorcą. 

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE  L187 

z 26.06. 2014 r., s. 1). 

TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT 

1.  Projekt jest realizowany na 

terytorium makroregionu 

Polski Wschodniej. 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa 

makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i 

warmińsko-mazurskie). Projekt ma bezpośredni związek z zakresem działalności gospodarczej 

Wnioskodawcy zlokalizowanej i realizowanej na terenie makroregionu Polski Wschodniej. Określony 

we wniosku o dofinansowanie przedmiot i zakres działalności gospodarczej zlokalizowanej i 

wykonywanej na terenie Polski Wschodniej (we wskazanym miejscu realizacji projektu) jest 

TAK/NIE TAK 
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bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobu albo świadczeniem usługi, tj. 

produktu przeznaczonego do internacjonalizacji.  

2.  Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach 

działania 1.2 POPW. 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 

przedmiotowego działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania 

pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  

Ponadto, przedmiotem projektu nie może być działalność handlowa (handel wyrobami lub usługami 

obcymi). 

TAK/NIE TAK 

3.  Realizacja projektu mieści się w 

ramach czasowych działania 

1.2 POPW. 

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji 

projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia (tj. 31 grudnia 2023 r.) oraz nie przekracza 18 miesięcy. 

TAK/NIE TAK 

4.  Wnioskowana kwota wsparcia 

jest zgodna z zasadami 

finansowania projektów 

obowiązującymi dla działania 

1.2 POPW. 

Kwoty wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo (zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji programowej, w szczególności w Regulaminie Konkursu i 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO PW) w zakresie: 

− wnioskowanej wartości dofinansowania; 

− procentowego poziomu dofinansowania ; 

− procentowego udziału w kosztach kwalifikowalnych:  

• co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych stanowią usługi doradcze związane z 

opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,  

• nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych stanowią koszty kwalifikowalne 

związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów 

biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, o 

których mowa w SZOOP; 

− limitu pomocy de minimis możliwej do uzyskania przez Wnioskodawcę (weryfikacja wstępna 

z użyciem średniego kursu PLN/EUR Narodowego Banku Polskiego z dnia rozpoczęcia naboru 

w ramach konkursu, na podstawie informacji o kwocie uzyskanej pomocy de minimis 

zawartej we wniosku o dofinansowanie). 

TAK/NIE TAK 
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5.  Projekt zostanie rozpoczęty po 

dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

 

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie 

rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione. 

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących 

opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP 

(wnioskodawcy). 

TAK/NIE TAK 

6.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE: 

1. promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób ze 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; 

2. zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony środowiska, 

efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, 

różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie 

ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie 

nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na ww. zasady 

horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia Wnioskodawcy. 

TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE 

1.  Wnioskodawca przed dniem 

złożenia wniosku zamknął 

przynajmniej jeden rok 

obrotowy trwający 

Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 

przynajmniej 12 miesięcy. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

TAK/NIE TAK 
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przynajmniej 12 miesięcy. 

2.  Wnioskodawca osiągnął 

przychody netto ze sprzedaży 

nie mniejsze niż 200 tys. PLN 

przynajmniej w jednym 

zamkniętym roku obrotowym 

w okresie 3 lat 

poprzedzających rok, w którym 

złożył wniosek o udzielenie 

wsparcia. 

Wnioskodawca deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym 

przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie 

wsparcia, wysokość osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 200 tys. PLN, 

przy czym nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym z tych lat osiągnięto w wyniku sprzedaży 

produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

TAK/NIE TAK 

3.  Wartość wydatków 

kwalifikowalnych netto (bez 

podatku VAT) nie przekracza 

dwukrotności maksymalnej 

wartości wskaźnika EBITDA w 

okresie dwóch ostatnich 

zamkniętych lat obrotowych. 

Kryterium weryfikuje, czy skala finansowa  projektu jest proporcjonalna do efektywności działalności 

operacyjnej Wnioskodawcy. Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie 

przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich 

zamkniętych lat obrotowych . Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed 

odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych. Ocena 

dokonywana jest w oparciu o informacje prezentowane we wniosku o dofinansowanie wraz z 

załącznikami (w szczególności w Tabelach finansowych składanych wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie).  

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

TAK/NIE TAK 

4.  Wnioskodawca złożył jeden 

wniosek o dofinansowanie w 

konkursie. 

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby 

wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych przez Wnioskodawcę z 

wyjątkiem pierwszego.  

W przypadku konkursu prowadzonego w trybie ciągłym, Wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek, 

którego ocena zakończyła się wynikiem negatywnym i nie została zakwestionowana środkiem 

odwoławczym. 

TAK/NIE TAK 
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5.  Projekt nie dotyczy działań 

internacjonalizacji, których 

przedmiot i kierunek był objęty 

wsparciem ze środków 

publicznych. 

Wnioskodawca przedstawił informacje o wszystkich realizowanych przez siebie projektach 

finansowanych ze środków publicznych, których realizacja trwa obecnie lub zakończyła się (w tym 

została przerwana) nie dalej niż  5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a które w 

części lub w całości dotyczą/dotyczyły procesów internacjonalizacji. Wnioskodawca względem 

każdego z tych projektów przedstawił: podmiot udzielający wsparcie i numer identyfikacyjny 

projektu/ umowy wsparcia (jeśli dotyczy), formę i wartość wsparcia, daty rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji projektu bądź datę rozwiązania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), główne działania 

projektu dotyczące internacjonalizacji i ich produkty, rynki docelowe projektu, produkty 

Wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji, rezultaty projektu w zakresie internacjonalizacji i 

ich wpływ na dalszą działalność przedsiębiorstwa). Wnioskodawca upoważnił Instytucję 

Pośredniczącą do weryfikacji przedstawionych informacji w instytucjach, które udzieliły wsparcia na 

te projekty bądź ich następcach prawnych, w tym do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Pozyskane informacje wskazują, że projekt, którego dotyczy oceniany wniosek o dofinansowanie, nie 

dotyczy żadnego z rynków docelowych, których dotyczyły ww. projekty, w odniesieniu do 

któregokolwiek z produktów wskazanych do internacjonalizacji we wniosku o dofinansowanie (w tym 

do wcześniejszych wersji/modeli tego produktu). 

TAK/NIE TAK 

KRYTERIA MERYTORYCZNE  

KRYTERIA MERYTORYCZNE  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Wnioskodawca posiada w 

ofercie co najmniej jeden 

produkt (wyrób lub usługę), 

który może być przedmiotem 

sprzedaży zagranicznej - 

posiada potencjał do 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), 

który może potencjalnie być przedmiotem sprzedaży zagranicznej. Ocenie podlega potencjał rynkowy 

internacjonalizacji produktu z oferty Wnioskodawcy, w tym metodologia dokonania diagnozy tego 

potencjału oraz przedstawione wnioski, dowody i źródła danych. Zdiagnozowany potencjał 

internacjonalizacji potwierdza możliwość skutecznego wejścia na wskazany nowy rynek zagraniczny. 

Wnioski z przeprowadzonych analiz przygotowawczych Wnioskodawcy potwierdzają potencjał 

0-1 1 
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internacjonalizacji. eksportowy firmy. 

We wniosku o dofinansowanie przedstawiono Produkt Wnioskodawcy (wraz z dotychczasowym 

rynkiem, poziomem sprzedaży oraz projekcją możliwości sprzedaży na nowym rynku zagranicznym).  

Zakres przedstawionych danych musi być zgodny z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji 

konkursowej. 

Ocenie podlega, czy przedstawiony produkt nie posiada cech wykluczających go ze sprzedaży 

zagranicznej (np. usługi świadczone na rynku lokalnym, usługi mające zastosowanie wyłącznie na 

rynku krajowym, itp.). 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione (we wniosku o dofinansowanie brakuje części lub całości informacji 

podlegających ocenie w ramach kryterium lub informacje te nie potwierdzają w sposób wiarygodny, 

że Wnioskodawca posiada potencjał eksportowy odnoszący się do co najmniej jednego z produktów 

przedstawionych we wniosku o dofinansowanie do internacjonalizacji); 

1 pkt – kryterium spełnione (we wniosku o dofinansowanie przedstawiono komplet informacji 

podlegających ocenie w ramach kryterium i informacje te potwierdzają w sposób wiarygodny, że 

Wnioskodawca posiada potencjał eksportowy odnoszący się do co najmniej jednego z produktów 

przedstawionych we wniosku o dofinansowanie do internacjonalizacji). 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

2.  Projekt dotyczy przygotowania 

do wdrożenia nowego modelu 

biznesowego związanego z 

internacjonalizacją.  

We wniosku o dofinansowanie przedstawiono dotychczas stosowany model biznesowy 

Wnioskodawcy oraz koncepcję nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją, 

którego wdrożenie jest niezbędne w celu rozpoczęcia sprzedaży na nowym rynku zagranicznym. 

Wskazano istotne zmiany względem dotychczasowego modelu biznesowego proponowane do 

nowego modelu biznesowego wraz z uzasadnieniem ich wdrożenia. 

Charakterystyka dotychczasowego oraz nowego modelu biznesowego zawiera odniesienia do 

przynajmniej następujących elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, 

oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, 

struktura (źródła) przychodów. Nowy model biznesowy musi być kompletny pod względem 

funkcjonalnym, w szczególności musi określać i oszacowywać koszty wszelkich zmian w 

0-1 1 
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dotychczasowym modelu biznesowym przedsiębiorstwa oraz działań towarzyszących tym zmianom 

(np. koszty promocji), od których uzależnione jest powodzenie procesu internacjonalizacji działalności 

w zakładanej w tym modelu formule.  W ramach oceny weryfikowana będzie wykonalność projektu w 

zakresie: kompletności i spójności logicznej nowego modelu biznesowego i planu jego wdrożenia, 

potencjału organizacyjnego wnioskodawcy, realności założeń odnoszących się do otoczenia 

biznesowego (na rynkach, na których wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność). 

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione gdy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek: 

- brak któregokolwiek z wymaganych elementów merytorycznych dotychczasowego albo 

proponowanego modelu biznesowego lub oceniający, mając na uwadze zadania zaplanowane w 

projekcie, stwierdzają, że propozycja nowego modelu biznesowego jest niekompletna i w 

konsekwencji nierealna do wdrożenia,  

- nie przedstawiono zakresu bądź nie uzasadniono konieczności zmian w modelu biznesowym 

Wnioskodawcy w kontekście internacjonalizacji; 

- oceniający uzasadniają, że koncepcja nowego modelu biznesowego jest niewłaściwa, w 

szczególności ze względu na uwarunkowania rynku docelowego lub charakterystykę Wnioskodawcy i 

produktów przeznaczonych do internacjonalizacji; 

- oceniający uzasadniają, że zaproponowany zakres zmian dotychczasowego modelu biznesowego nie 

jest wystarczający dla stwierdzenia, że koncepcja dotyczy nowego modelu biznesowego (sytuacja 

taka może odnosić się w szczególności do Wnioskodawców, którzy prowadzą już sprzedaż zagraniczną 

i planują przeniesienie sprawdzonego na jednych rynkach modelu biznesowego na kolejne rynki 

zagraniczne). 

1 pkt – kryterium spełnione (nie zachodzi żadna z przesłanek dla uznania niespełnienia kryterium); 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

3.  Wnioskodawca zapewnia 

finansowanie projektu. 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację 

projektu.  

W przypadku finansowania projektu z innych, niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) 

ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 
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wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania  (w tym celu oceniający 

mogą zażądać od tych podmiotów, nie będących instytucjami finansowymi, za pośrednictwem 

Wnioskodawcy dodatkowych oświadczeń, potwierdzenia posiadania określonych środków finansowych 

bądź uwiarygodnienia ich dostępności w przyszłości, np. poprzez dostarczenie kopii ostatniego złożonego 

w Urzędzie Skarbowym formularza PIT, ujawnienie sprawozdań finansowych przedsiębiorcy lub 

udokumentowanie posiadania składników majątkowych o odpowiedniej wartości i płynności). W 

przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania projektu, Wnioskodawca, którego projekt 

zostanie rekomendowany do wsparcia, zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów 

potwierdzających powyższe, (np. promesy/umowy kredytowej, promesy/umowy leasingowej) na etapie 

kompletowania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. 

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku 

Tabelach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (za ostatni rok obrotowy – w przypadku 

przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko jeden rok obrotowy) oraz w prognozach finansowych 

zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności w Tabelach finansowych), a także  na 

podstawie deklaracji we wniosku o dofinansowanie dotyczących możliwości pozyskania finansowania 

zewnętrznego przez Wnioskodawcę (jeśli dotyczy).  

Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat Wnioskodawcy 

bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu 

do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, tj.: 

 - dane i informacje podlegające ocenie nie zawierają błędów lub nieścisłości, które podważają ich 

wiarygodność, 

 - w przypadku żądania przez oceniających dodatkowych (innych niż obowiązkowe dokumenty 

wynikające wprost z formy finansowania zewnętrznego) informacji lub dokumentów od 

osób/podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, Wnioskodawca zadeklarował 

ich dostarczenie na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o 

dofinansowanie, 

 -  na podstawie danych i informacji stwierdzono zapewnienie co najmniej minimalnego wkładu 
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własnego); 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

4.  Wydatki w ramach projektu są 

kwalifikowalne, racjonalne i 

uzasadnione. 

Wydatki planowane do poniesienia i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, 

uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów 

określonych dla działania.  

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne z 

kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania wskazanymi w Regulaminie Konkursu. 

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii 

wydatków.  

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją 

działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie, zgodnie z opracowanym nowym 

modelem biznesowym w zakresie internacjonalizacji. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w 

dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.  

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu 

zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.  

Wydatki zaplanowane do poniesienia w ramach poszczególnych zadań powinny być zoptymalizowane 

pod kątem efektywnego osiągania zakładanych celów operacyjnych. Realizacja poszczególnych zadań 

powinna prowadzić wnioskodawcę do gotowości do finalnego wdrożenia nowego modelu 

biznesowego związanego z  internacjonalizacją działalności. Zakres i forma świadczenia usług 

doradczych powinny być dostosowane do charakterystyki i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.  

Odnośnie wydatków dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z 

internacjonalizacją działalności wnioskodawcy, poniesionych przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie, ocena kwalifikowalności będzie dotyczyć w szczególności ich racjonalności 

(porównania kwoty poniesionych nakładów z zakresem i jakością uzyskanego doradztwa). 

Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z 

Regulaminem Konkursu. Dokonanie korekty powyżej progu procentowego określonego w 
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Regulaminie Konkursu oznacza niespełnienie kryterium.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione (wydatki nie są racjonalne lub wydatki są nieuzasadnione lub 

oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego 

w Regulaminie Konkursu); 

1 pkt – kryterium spełnione (wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione, ewentualna 

korekta jest zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu). 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

5.  Przedmiotem projektu jest 

Produkt Polski Wschodniej. 
Ocenie podlega, czy produkt (wyrób lub usługa) będący przedmiotem projektu spełnia co najmniej 

jeden z poniższych warunków: 

1) zakład produkcyjny/usługowy, w którym jest i będzie wytwarzany wyrób/świadczona usługa, 

znajduje się na terytorium Polski Wschodniej (bądź końcowy wyrób powstaje na terenie 

Polski Wschodniej); 

2) produkt jest i będzie wytwarzany/usługa jest i będzie świadczona przez osoby zatrudnione 

na terytorium Polski Wschodniej lub w przypadku usług zdalnych/automatycznych – za 

pomocą środków technicznych obsługiwanych przez osoby zatrudnione na terytorium Polski 

Wschodniej. 

3) produkt jest wytwarzany /usługa jest świadczona w oparciu o wykorzystywany przez 

Wnioskodawcę patent, w którego opracowaniu brała udział uczelnia wyższa bądź instytut 

badawczy zlokalizowany na terenie Polski Wschodniej bądź został opracowany przez 

Wnioskodawcę  na terytorium Polski Wschodniej.  

Możliwe jest przyznanie 0 pkt lub 2 pkt, przy czym: 

0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał spełniania żadnego z ww. warunków dla któregokolwiek z 

produktów, będących przedmiotem projektu. 

2 pkt – Wnioskodawca wykazał spełnienie co najmniej jednego z ww. warunków dla co najmniej 

jednego produktu, będącego przedmiotem projektu. 

0-2 0 

6.  Efektywność kosztowa 

projektu – prognoza finansowa 

Porównanie prognozowanego we wniosku o dofinansowanie wzrostu zysku z działalności operacyjnej 

(EBIT) w związku z wdrożeniem nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją 

0-1 1 
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wskazuje na opłacalność 

projektu. 

(rozpoczęciem sprzedaży produktów przeznaczonych do internacjonalizacji na co najmniej jednym 

nowym rynku zagranicznym) w okresie 2 lat obrotowych po roku zakończeniu realizacji projektu 

(względem EBIT z roku poprzedzającego rok zakończenia projektu) ze wszystkimi kosztami 

związanymi z opracowaniem, przygotowaniem do wdrożenia i finalnym wdrożeniem nowego modelu 

biznesowego związanego z internacjonalizacją (koszt całkowity projektu bez podatku VAT) wskazuje 

na opłacalność projektu. 

Uzasadnienie wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją, powinno 

również wskazać ceny produktów porównywalnych do produktów wskazanych do internacjonalizacji 

oraz potwierdzić, że koszty działalności pozwolą na ustalenie ceny produktu konkurencyjnej w 

stosunku do cen innych, substytucyjnych produktów na danym rynku lub też wskazać na przewagi 

oferowanego produktu (wyrobu lub usługi) uzasadniające wyższą cenę. 

Przedstawiona przez Wnioskodawcę prognoza finansowa jest realna (przedstawione wyliczenia 

poparte są wiarygodnymi uzasadnieniami) i przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w 

dokumentacji konkursowej (Regulaminie Konkursu wraz z złącznikami). 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione (prognozy nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 

w dokumentacji konkursowej lub nie wskazują na opłacalność projektu); 

1 pkt – kryterium spełnione (prognozy zostały przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

dokumentacji konkursowej oraz wskazują na opłacalność projektu). 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

7.  Wskaźniki rezultatu projektu są 

obiektywnie weryfikowalne, 

adekwatne do założeń 

projektu. 

Ocenie podlega: 

1. Metodologia określania wartości wskaźników rezultatu – wnioskodawca podając wartości 

wskaźników powinien wskazać, na podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy 

jakich założeniach; 

2. Wartości docelowe wskaźników rezultatu w zakresie ich adekwatności (w szczególności do 
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wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu) i realności wobec założeń projektu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – opis metodologii nie pozwala na obiektywne i jednoznaczne zweryfikowanie 

zaproponowanych wartości wskaźników lub ich wartości docelowe nie są adekwatne do założeń 

projektu lub wartości te nie są realistyczne; 

1 pkt – opis metodologii pozwala na obiektywne i jednoznaczne zweryfikowanie zaproponowanych 

wartości wskaźników, a wartości docelowe są adekwatne do założeń projektu i realistyczne. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

8.  Przychody ze sprzedaży 

zagranicznej w ostatnim roku 

obrotowym Wnioskodawcy są 

mniejsze od 30% sumy 

przychodów netto ze sprzedaży 

towarów i usług. 

Preferencje dla początkujących eksporterów oraz przedsiębiorstw, w przypadku których udział 

przychodów ze sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży towarów i usług w ostatnim 

zamkniętym roku obrotowym był mniejszy niż 30%. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym: 

ww. przychody >=30% – 0 pkt  

ww. przychody >0% i <30% – liczba punktów według wzoru: 

3 −
��×���	
��		�	��������

���	
��		�����	��	������ż		�����ó�	�	��ł��
  ; 

ww. przychody 0% – 4 pkt.  

 

Zaokrąglając liczbę z wartościami dziesiętnymi, należy odrzucić pewną liczbę cyfr końcowych i 

zastosować poniższe zasady: 

Zasada 1. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z 

niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian); 

0-4 

 

0 
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Zasada 2. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem. 

9.  Działalność Wnioskodawcy 

będąca przedmiotem projektu 

wpisuje się w zakres 

regionalnych inteligentnych 

specjalizacji wspólnych dla co 

najmniej dwóch województw z 

Polski Wschodniej. 

Ocenie podlega, czy działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w katalog 

regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski 

Wschodniej. 

Przedmiotowy katalog jest udostępniony w formie elektronicznej  na stronie internetowej konkursu. 

Ze względu na to, że regionalne inteligentne specjalizacje będą podlegały ciągłej weryfikacji i 

aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno–gospodarcze 

obowiązująca w danym konkursie będzie wersja katalogu wskazana w dokumentacji konkursowej.   

Możliwe jest przyznanie 0 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt –kryterium niespełnione; 

3 pkt –kryterium spełnione. 

0-3 0 

10.  Realizacja projektu przyczynia 

się do promocji zielonej i 

zrównoważonej gospodarki. 

Ocena spełnienia kryterium umożliwi priorytetowe potraktowanie projektów realizowanych w 

ramach działania, które przyczynią się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. 

Ocenie  podlega, czy proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży 

zagranicznej uwzględnia co najmniej jedno z rozwiązań w zakresie: 

- zmniejszania emisji zanieczyszczeń, 

- zmniejszania energochłonności, 

- zmniejszania zużycia wody, 

- wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu, 

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Rozwiązanie takie powinno stanowić stały (niepomijalny), integralny element procesu 

technologicznego realizowanego przez Wnioskodawcę w toku wytwarzania wyrobu lub świadczenia 

usługi przeznaczonego(-ej) do internacjonalizacji (nie odnosi się do rozwiązań dopiero planowanych 

lub przygotowywanych do wdrożenia). 

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0-1 0 
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0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Sposób 

oceny 

Wymagane 

minimum 

1.  Wskaźnik przedsiębiorczości w 

powiecie Polski Wschodniej, w 

którym znajduje się lokalizacja 

projektu. 

Spośród projektów o jednakowej liczbie punktów uzyskanej w ramach oceny merytorycznej, 

pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia przysługuje projektom, których lokalizacja znajduje się w 

powiecie lub mieście na prawach powiatu o niższym, wskaźniku przedsiębiorczości. Wskaźnik 

przedsiębiorczości będzie obliczany wyłącznie dla tych projektów, w stosunku do których liczba 

uzyskanych punktów będzie niewystarczająca dla rozstrzygnięcia, czy będą one podlegać 

dofinansowaniu. 

Dla celów niniejszej oceny wskaźnik przedsiębiorczości dla powiatu/miasta na prawach powiatu 

należy utożsamiać z liczbą „podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności” 

(uwzględniając łącznie wszystkie klasy wielkości podmiotów). Wartości wskaźnika dla poszczególnych 

powiatów/ miast na prawach powiatu pozyskiwane są z Bank Danych Lokalnych dostępnej na 

stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego 

(http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks). Zastosowane zostaną najbardziej aktualne 

dane roczne według stanu na dzień ogłoszenia konkursu. 

Wskaźnik 

przedsiębio

rczości 

- 

 


